Inclusive Development Index…ดัชนี ตวั ใหม่ที่ใช้ชี้วดั ระดับการพัฒนาอย่างทัวถึ
่ ง
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ในบรรดารายงานของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) ทีเ่ ผยแพร่ในปั จจุบนั
รายงานความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Report) เป็ นหนึ่งในรายงานทีท่ วโลก
ั่
ให้ความสนใจและเฝ้ ารอการเผยแพร่ในแต่ละปี มากทีส่ ดุ เนื่องจากมีการนําเสนอดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก หรือทีเ่ รียกว่า Global Competitiveness Index (GCI) ซึง่ ถือเป็ นเครื่องมือสําคัญทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่ รวมถึงใช้วเิ คราะห์ว่าแต่ละประเทศมีจดุ แข็ง
จุดอ่อนด้านใดบ้าง ล่าสุด Global Competitiveness Report 2017-2018 ซึง่ จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของ 137 ประเทศทัวโลก
่
ปรากฏว่าประเทศที่มคี วามสามารถในการแข่งขันอันดับหนึ่งของโลก คือ
สวิตเซอร์แลนด์ รองลงมา ได้แก่ สหรัฐฯ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี ส่วนไทยอยู่อนั ดับที่ 32 ของ
โลก อย่างไรก็ตาม นอกจากรายงานดังกล่าวแล้ว ยังมีอกี หนึ่งรายงานของ WEF ทีก่ าํ ลังถูกกล่าวถึงเป็ นวงกว้าง
และคาดว่าจะเป็ นรายงานทีจ่ ะมีอทิ ธิพลอย่างมากในแวดวงนักเศรษฐศาสตร์ทวโลก
ั่
นัน่ คือ รายงานการเติ บโต
และการพัฒนาอย่างทัวถึ
่ ง (Inclusive Growth and Development Report) เนื่องจากเป็ นรายงานทีม่ กี าร
นําเสนอดัชนี Inclusive Development Index (IDI) หรือดัชนี การพัฒนาอย่างทัวถึ
่ งเป็ นครัง้ แรกในปี 2560
ก่อนทีจ่ ะไปรูจ้ กั ดัชนี IDI ผูเ้ ขียนขอย้อนถึงกระแส Inclusive Growth ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา
ซึง่ เป็ นทีม่ าของการจัดทําดัชนีดงั กล่าว โดยคําว่า Inclusive Growth ถูกตีความหมายได้หลายนัยไม่ว่าจะเป็ น
การเติบโตอย่างทั ่วถึงหรือการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ซึง่ เป็ นกระแสทีถ่ ูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและถูกบรรจุ
เป็ นวาระสําคัญทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ หลังจากปั ญหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
เริม่ รุนแรงมากขึน้ ในหลายประเทศ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการพัฒนาประเทศทีม่ ุ่งให้ความสําคัญกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ซึง่ ผูก้ าํ หนดนโยบายส่วนใหญ่เชือ่ ว่าเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวและระดับรายได้ของประชากรที่
เพิม่ ขึ้น จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศดีข้นึ ตามกัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศที่
มุง่ เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยไม่คาํ นึงถึงมิตดิ า้ นอื่นๆ ได้ก่อให้เกิดปั ญหาหลายประการ
และนําไปสูป่ ั ญหาความเหลื่อมลํ้าในทีส่ ุด ยกตัวอย่างเช่นอินเดียและจีนซึง่ เป็ นสองประเทศทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวสูง
เป็ นอันดับต้นๆ ของโลก หรือแม้แต่สหรัฐฯ ประเทศทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันสูงอันดับ 2 ของโลก และมี
รายได้เฉลีย่ ต่อหัวสูงติด 10 อันดับแรกของโลก แต่ประชากรบางส่วนในประเทศเหล่านี้กลับยังต้องเผชิญปั ญหา
คุณภาพชีวติ ทีต่ ่าํ กว่ามาตรฐานจากความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจทีเ่ รือ้ รัง
ธนาคารโลก (World Bank) ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปั ญหาดังกล่าว จึงเสนอแนวทางในการลด
ปั ญหาความเหลื่อมลํ้า ด้วยการชูประเด็น Inclusive Growth หรือการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม
ของคนในสังคมและทุกคนได้ป ระโยชน์ ร่ว มกัน เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า ในสังคม เป็ น ครัง้ แรกเมื่อปี 2552
จนกลายเป็ นกระแสทีถ่ ูกกล่าวถึงไปทั ่วโลกและได้รบั การยอมรับว่าเป็ นแบบอย่างของแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสม ทัง้ นี้ ดัชนี IDI เผยแพร่เป็ นครัง้ แรกในรายงาน Inclusive Growth and Development Report 2017
ถือเป็ นดัชนี แรกที่ ใช้ ประเมิ นอันดับการพัฒนาเศรษฐกิ จอย่างทั ่วถึงของแต่ ละประเทศทั ่วโลก หรือ
อี กนั ยหนึ่ ง คื อ เป็ นดัชนี ชี้วดั ว่ าแต่ ละประเทศมี การพัฒ นาเศรษฐกิ จ แบบกระจายความมั ่งคั ่งได้ ดี

ในระดับใด ซึง่ อาจสรุปได้ว่าดัชนี IDI เป็ นตัวชีว้ ดั ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทีใ่ ห้ความสําคัญ
กับคุณภาพชีวติ ของประชากรมากกว่า การอ้า งอิงระดับ รายได้ต่อหัว (GDP per capita) เพีย งอย่า งเดีย ว
ดัชนี IDI ประกอบด้วยตัวชี้วดั 3 ด้านทีไ่ ด้จากการประเมินตัววัดผลหลักรวม 12 ตัว ซึง่ ตัววัดผลหลักทุกตัวมี
ความสําคัญเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านการเติ บโตและการพัฒนา (Growth and Development) มีตวั วัดผลหลัก คือ รายได้
ประชากรต่อหัว (GDP per capita) ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) การจ้างงาน (Employment) และ
อายุคาดเฉลีย่ ทีม่ สี ขุ ภาพดี (Healthy Life Expectancy)
2) ด้านความทัวถึ
่ ง (Inclusion) มีตวั วัดผลหลัก คือ ค่ากลางของรายได้ครัวเรือน (Median Household Income)
อัตราความยากจน (Poverty Rate) การกระจายรายได้ (Income Gini) และการกระจายความมังคั
่ ง่ (Wealth Gini)
3) ด้านความเสมอภาคของคนในแต่ ละรุ่น (Intergenerational Equity) มีตวั วัดผลหลัก คือ
การออมสุทธิ (Net Savings) อัตราส่วนการเป็ นภาระของประชากร (Dependency Ratio) หนี้สาธารณะ (Public
Debt) และดัชนีการเกิดคาร์บอน (Carbon Intensity)
WEF ได้เผยแพร่ Inclusive Growth and Development Report 2018 ฉบับล่าสุดเมื่อช่วงก่อนการประชุม
2018 WEF Annual Meeting ทีจ่ ดั ขึน้ ในระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 นับเป็ นปี ท่ี 2 ทีม่ กี ารนําเสนอดัชนี
IDI ซึง่ ในปี น้คี รอบคลุม 103 ประเทศทัวโลก
่
แบ่งการจัดอันดับเป็ น 2 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
29 ประเทศ และกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา 74 ประเทศ โดยนอร์เวย์ยงั คงรัง้ อันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ทีม่ รี ะดับการพัฒนาอย่างทัวถึ
่ งสูงทีส่ ดุ โดยมีคะแนนดัชนี IDI 6.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน รองลงมา
ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลักเซมเบิรก์ สวิตเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ซึง่ เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วที่
มีระดับการพัฒนาอย่างทัวถึ
่ งสูงเป็ นอันดับต้นๆ ส่วนใหญ่เป็ นประเทศในยุโรปทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มากนัก
ขณะทีส่ หรัฐฯ ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจใหญ่ทส่ี ุดในโลก กลับมีระดับการพัฒนาอย่างทั ่วถึงอยู่อนั ดับที่
23 จาก 29 ประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนประเทศในกลุ่มกําลังพัฒนาทีม่ รี ะดับการพัฒนาอย่าง
ทัวถึ
่ งอันดับหนึ่ง คือ ลิทวั เนีย รองลงมา ได้แก่ ฮังการี อาเซอร์ไบจาน ลัตเวีย และโปแลนด์ ขณะที่ไทยอยู่
อันดับที่ 17 จาก 74 ประเทศในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และถ้านับเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาในอาเซียน ไทย
อยู่อนั ดับที่ 2 รองจากมาเลเซีย ซึ่งหากพิจารณาในรายตัววัดผลหลัก พบว่าอันดับดัชนี IDI ของไทยทีอ่ ยู่ใน
เกณฑ์ดเี ป็ นผลจากการมีการจ้างงานในระดับสูง อัตราความยากจนอยู่ในระดับตํ่า และอัตราส่วนการเป็ นภาระ
ของประชากรไม่สงู มากนัก สะท้อนมาตรฐานการครองชีพของไทยอยูใ่ นเกณฑ์ดี
อันดับดัชนี Inclusive Development Index 10 อันดับแรก

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
Iceland
Switzerland
Sweden
Ireland
Austria

6.08
6.07
6.07
6.05

กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา

Hungary

4.74
4.69
Latvia
4.67
5.81
4.61
Panama
5.76
4.54
5.61
4.48
Uruguay
5.44
4.46
5.36
4.44
Romania
5.35
4.43
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4.86

เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า รายงานฉบับนี้พดู ถึงอินเดียเพิม่ เติมเกีย่ วกับอันดับดัชนี IDI ทีป่ รับลดลงจากปี ก่อน
ซึง่ ในปี 2560 อินเดียอยู่อนั ดับที่ 60 จาก 79 ประเทศในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา ส่วนในปี น้ีอนิ เดียร่วงมาอยู่
อันดับที่ 62 จาก 74 ประเทศในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยมีคะแนนเพียง 3.09 คะแนน นับเป็ นประเทศทีม่ ี
อันดับตํ่าทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียใต้ ตามหลังเนปาล ซึง่ อยูอ่ นั ดับที่ 22 บังกลาเทศอันดับที่ 34 ศรีลงั กาอันดับที่ 40
และปากีสถานอันดับที่ 47 ซึง่ ทุกประเทศ ยกเว้นศรีลงั กา มีอนั ดับดีขน้ึ ทัง้ หมด นอกจากนี้ หากเทียบในกลุ่ม
BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) อินเดียยังอยู่อนั ดับรองสุดท้าย ตามหลังรัสเซีย ซึง่ อยู่อนั ดับ
ที่ 19 จีน อัน ดับ ที่ 26 และบราซิล อัน ดับ ที่ 37 ขณะที่แ อฟริกาใต้อยู่ต่าํ กว่า ที่อนั ดับ 69 สะท้อนให้เ ห็น ว่า
ความรุนแรงของปั ญหาความเหลื่อมลํ้าในอินเดียอยูใ่ นระดับสูงเมือ่ เทียบกับทัง้ ประเทศเพือ่ นบ้านและกลุ่ม BRICS
อันดับดัชนี Inclusive Development Index ของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และกลุ่ม BRICS
ภูมิภาคเอเชียใต้

กลุ่ม BRICS

อันดับ

ประเทศ

คะแนน IDI

อันดับ

ประเทศ

คะแนน IDI

22

เนปาล

4.15

19

รัสเซีย

4.20

34

บังกลาเทศ

3.98

26

จีน

4.09

40

ศรีลงั กา

3.79

37

บราซิล

3.93

47

ปากีสถาน

3.55

62

อิ นเดีย

3.09

62

อิ นเดีย

3.09

69

แอฟริกาใต้

2.94
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แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจอินเดียเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ อินเดียยังเป็ นประเทศที่มรี ายได้ต่อหัว
ขยายตัวสูงเป็ นอันดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา ขณะทีด่ ชั นีความสามารถทางการแข่งขัน (GCI) ปี
2560-2561 ของอินเดียอยู่อนั ดับที่ 40 จาก 137 ประเทศทัวโลก
่
นับเป็ นประเทศทีม่ อี นั ดับดีทสี่ ุดในภูมภิ าค
เอเชียใต้ สะท้อนให้เห็นว่าอินเดียเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ ด้านการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ตาม ดัชนี IDI
ของอินเดียทีอ่ ยูอ่ นั ดับท้ายๆ เป็ นตัวสะท้อนว่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว อินเดียยังประสบ
ปั ญหาด้านความเหลื่อมลํ้าและการกระจายความมังคั
่ งในระดั
่
บสูง สอดคล้องกับข้อมูลของสถาบัน OXFAM ที่
ระบุว่าในปี 2560 อินเดียเป็ นประเทศทีม่ ปี ั ญหาความเหลื่อมลํ้าสูงเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก โดยร้อยละ 1 ของคนรวย
ทีส่ ดุ ของอินเดีย ครอบครองความมังคั
่ งสู
่ งถึงร้อยละ 73 ของระบบเศรษฐกิจอินเดีย ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของโลกที่
ร้อยละ 50 ขณะทีค่ นรวยทีส่ ดุ 57 คนของอินเดีย หรือร้อยละ 0.00000431 ของประชากร มีทรัพย์สนิ รวมกันเป็ น
มูลค่าเท่ากับร้อยละ 70 ของทรัพย์สนิ ของประชากรทีย่ ากจนทีส่ ุดของประเทศ ซึง่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า
การลดปั ญหาความเหลื่อมลํ้าดังกล่าว รัฐบาลอินเดียจําเป็ นต้องปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี อาทิ การปรับเพิม่
อัตราภาษีความมังคั
่ ง่ (Wealth Tax) ทีเ่ รียกเก็บจากสินทรัพย์ (ทีด่ นิ รถยนต์ และสิง่ ปลูกสร้าง) ซึง่ ปั จจุบนั
อัตราภาษีดงั กล่าวของอินเดียอยูใ่ นระดับตํ่ามาก โดยเฉพาะภาษีมรดกทีป่ ั จจุบนั อินเดียยังไม่มกี ารเรียกเก็บ
ตลอดจนต้องเพิม่ การใช้จ่า ยภาครัฐ โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
อินเดียเติบโตอย่างทัวถึ
่ ง

ทัง้ นี้ ดัชนี IDI ของอินเดียน่ าจะปรับดีขน้ึ ในระยะข้างหน้า เนื่องจากในช่วงทีผ่ ่านมารัฐบาลอินเดียเร่ง
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการเติบโตอย่างทัวถึ
่ งและการพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย
Sustainable Development Goals (SDGs) ของ UN ภายในปี 2573 สอดคล้องกับทีน่ ายกรัฐมนตรี Narendra
Modi ของอินเดียกล่าวในทีป่ ระชุม G20 Summit 2017 ทีเ่ มือง Hamburg ประเทศเยอรมนี โดยเน้นยํ้าถึง
เป้ าหมายของประเทศทีต่ อ้ งเร่งให้เกิดการเติบโตและพัฒนาอย่างทัวถึ
่ งของประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ
ซึ่งต้องติดตามดูต่อไปว่าการดําเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอินเดียจะช่วยให้ดชั นี IDI ของอินเดียมีอนั ดับ
กระเตือ้ งขึน้ ได้มากน้อยเพียงใด

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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